
7. Sjuk- o~h hälsovården. '[3280-33'06j
\

Öberg,r'O. 11.::M,; Björkquist, C. E.; Band- Filialstationen i Statens Järnv'ä{fars
lers, J!'. B.; Collili,' J. H.; Laufke, S.; Oentraletation,
Langborger. K. R; .Malmgren, K. E. R.; Förste telegrafist: Wiklander, Beda K. .
Wikl~,nd, P .. R; Wid.lund, G. T. ~.; Esk, Telefonunderrättelser, om Rikstelefonenoch
S. ~., Mattsson'r~' H., Woxberg, A.: ~llnd- Stockholms All1nänlta telefon, se [4991],
kvist, E. E. \\., Svensson, L. O., Akes- om Rikstelefonens styrelse, se [1546: By-
son, K. ~. L; Stenberg, K. E.; Petersson, rån för telefontrafikenJ.
K. H.: EIne, Å. E.; Thurmg, K. M.; Karls·
son, G.R.; Bergman, S. R.; Ekstrand, K.
R.; Sundborn, O. R.; Häger, N. Fr.

'I.
Filialstationen i Karlavä.qen 03.

Förste telegrafist: Stenberij, H. Anna M.

Filialstationen i Nybro,qatan Ii.
Förste telegrafist: Wiborg, Gerda A.

Fitialstationen i '8öde·r1nalm .•tor,q 21i.
Förste telegrafist: Montelius, Esther M.

.. Pilialstationen i Riksda,qshuset.
Oppen endast under riksdagen.

Filialstationen å Kungsholmen, Nya Rådhuset
Scheelegatan 7.

Förste telegrafist: Jäderholm, C. E.
FilialstaUonen ·i .Jakob.lber{fsqatan 24.

Förste telegraflst : Borg, Elin J. C.
Ji'itialstationen i Vneaqatam. 10.

Förste telegrafist: Malmberg, Ellen Fr.
Filialstatione'n i Norrtullsqatan. 10.

Förste telegrafist: Lundberg, M. E.

[3284J Statens Vattenfallsverk.
K. Vattenfallsstyrelsen se [1549].

Älfkarleby kraftverk.
Kraftverksdirektör: Barder, O. L. G., civil-

ing.
Hufvudkontoret.

(Nybrog. 3.)
Direktörsassistent: Jacobsson, F. M., civil-

ing. .
Bitr. byråingenjörer: Akerman, L M., civil-

ing.; Wahlström, R H., civiling.; Jernberg,
G. H. S., civiling. .

Kontrollör: Grane, E. E. ~
Ing-njör : Botvidzon, G. J., eiviling., löjtn.
Landtmätare: Hanström. S. .
Bitr. kontrollör: Berg, K. N.
Kassör o. bokhållare: Sandberg, Carin Gerda.

Distriktskontoret iStockkolm;

I
(Nybrog. 3.)

Distriktsingenjör: Jacobsson, K. E. E. \
Distriktsassistent : Carlsson, G., civiling.
Linjeunderingenjör: Nyström, A. H.

7. Sjuk- och hälsovården.
'Läkare, polikliniker och enskild

sjukvård.
K. Medicinalstyrelsen, se [154,2J.

Stads- och distriktsläkare samt läkare åt
obemedlade barnaföderskor, se [1753].

Praktiserande läkare, se Yrkesregistret.

[3304], Karolinska institutets poliklinik.
(Allm. Barnh.) Norrtullsg. 14.

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för

Barnsjukdomar:
alla hvardagar kl. 10-11 f. m.,5-6 e. m.

Öron-; niis» och luiissjulcd om ar :
hvardagar kl. 12-1 e. m.
Kosbuadsfri »aecmatio». äger rum de 2 första

hvardagarna i månaderna mars, juni, sep-
, tember och oktober kl. 11-12 f. m. '

VIKING SKOKRÄM

Seraflmerlasarettets polikliniker, se [3332}

[3306] Allmänna polikliniken.
(Riddareg. 3.) .

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för: .

Barnsjukdomar:
måndagar och torsdagar kl. 12-1/21 e. m.

Dr Karl Lundberg. '.
Hudsjukdomar: '

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 12-
'.'21 e. m. Dr K. Dalen.
Kvinnosjukdomtl,1' (äfven veneriska sjuk-

domar hos kvinnor): "
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 1/27-;-"

7 e. m.; tisdag. torsdag och lördag Ifl.
J /210-10. Dr Lilly Paykull.

Reumatieka och. g'iktsjukdomar: .'
behandlas enligt Tallermans metod dagligen

mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: mån-
dagar och torsdagar kl. 12-1/21 e. m. Dr
Karl A. R. Lundberg.
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[3306-3323J C. 'Örriglt allmänna inrättningar.
Könssjukdomar (hos män): Köns.',jul,doma>: för män:

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. '/'17-'7 måud , onsd, o. fred. '/27-7; tisd.,
e. m., ruåud.rg, onsdag, och tisdag '/212 lörd. 11-1/212.
-12. Dr Ivar Jansson.

Ögonsjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 4-5

e. m.; Dr Gerda Uddgren.
Öron-, näs' och halssjukdomo r:

måndagar, onsdagar o. fredagar kl. 9-10
f. m. Dr S. Klingspor.

[3308J Polikliniken il Södermalm.
(Folkungag. 69. St. Tel. 30252.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
- för:

Kvinnosjuh-doniar:
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-

'/2 10 f. m. Dr Ada Nilsson.
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 11-

'/212 1'. m. samt måndagar, 'Onsdagar och
fredagar kl. '/27-'7 e. m. (könssjukdomar
hos kvinnor). Dr Signe Salen o. dr Gun-
hild Rossander.

Ögonsju)ld01uar:
tisdagar, torsdagar o. lördagar 5-6 e. m.

Dr F. Lönborg.
Barnsjulsdomar :

(flyttat till Södra Tuberkulosbyrån, Repsla-
garegatan 14)

måndagar, torsdagar och lördagar kl. 12-1
e. m. Dr D. Hägg o. dr G. Nordenson.

Hnls-, näs- och öronsjululoIII m' :

tisdagar kl. 1-'/22 e. m. och fredagar kl.
12-1/21 e. m. Dr A. Hreggström o. dr
L. Flodqvist.

Hudsjukdomar:
tisdagar och lördagar kl. 9-10 f. m. Dr

L. Moberg.
Tusuisjukdomar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. i9-
ilO f. m. Tandläkare J. Wessler.

Köns.~jukd01nar fö-r män:
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-

1/212 f. m. samt tisdagar, torsdagar och
lördagar kl. '/27-7 e. m Dr R. Grönquist

Lungsjukdomar:
måndagar och torsdagar kl. 2-1/23

Dr A. Widstrand.

torsd. o-

Kön8sj'ltkdomar för kvinnor:
mån d., onsd, o. fred. '/210-10; tisd., torsd.

o. lörd, 4_1/2~).

[3312J Polikliniken vid Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.

(Pojhernsg. 30.)
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkare vård, andra betala 2 kr. pr besök,
för:

Inciirtes och lwdsiukd01nar:
måndagar, onsdagar ..ch fredagar kl.I 0-11

f. m. Dr O. Billqvist.
Kirurgiska åkomrnr-r:

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11
f. m. Dr B. Floderus.

Polikliniken för vanföra, se [3354J.

[3316J Allmänna elektricitetsinrättningen.
Serafimerlasarettet.

Se Serafimer1asarettets poliklinik för nerv-
sjukdomar [3332J.

[3318J
Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik.

(Erstag, 2. - Se äfven [3344].)
Ki-rnrg'iska sjukdomar:

tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.

[3320J Tandläkareinstitutets poliklinik
för tandsjukdomar.

(Malmskillnadsg. 46, 2 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

vård för
J.lunnens och tändernas sjukdomar:

hvardagar kl. 8,45-9,45 f. m.
Föreståndare: Med. lic. U. Hylin.
Assisterande: 'l'andläkare Birger Östman,

Bror Blomgren. Gustaf Herulf.

[3322J Sjuksköterskor.
Adresser å sjuksköterskor och å de institutioner,

som anskaffa dem, se Yrkesrecietret, Sjuksköterskor.
Adresser il sjuksköterskor för vårdande af fattiga

i deras egna hem, se Nam nreqietret, 8jukvårdsföre-
ningar.

[3323J Röda korsets sjuksköterskehem,
e. m. (Kammakarega tan 66; tlf 1 92 och 16205

(Kassa.kontoret): Norr 8186. (Allm. Tel.
hela dygnet.)

[3310J Norra Polikliniken. Direktion:
Sveavägen 981 (f. d. Stora Badstugatan 78 )'1Ordförande, Westring, Hj. G" president.

tU Norr 33034. Kostnadsfri vård för v. Ordf.: Akerman, J., professor.
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7. Sjuk- och hälsovården. [3323-'3330]
Ledamöter: von Heijne, Märta, fru; Rossan- Lasarettspred.ilmnt: Lindberg, J.

der, Wendela, professorska; Bergenholtz, Husmoder: Pihl, Augusta.
A. H. M., fru; Fl ölich, E., generalska. Liikare :
Cederlund, Elsat fru; Sjöqvist, J. A., pr~- (Jfverkirurg: Åkerman, J. H., prof.
fessor; Cederström. C., hofmarskalk, fri- Ofverläkare: Holmgren, r. Fison, prof.
herre. ... Andre öfverkirurg: vakant, t.f ..Troell, N. A.

Suppleanter: Edholm,.Enk, med. dr; Lind- Andre öfverläkare: Jacobreus, H. C:, prof.
berg, H. F.o konteramiral; von Sydow, A.,frll.. Öfvarläkare å gynekol. afd.: Forssner, Hj.

Förestånda~~nna: Brunskog, Alma, fröken. prof. '
Hemmets lakare: Hwass, 'I'h, D:o å oftalmoloziska afd.: Dalen, Albin J.,
Sekr~ter~re och kassaförvaltare: Ekman, A., prof. b. -

krigsråd. D:o il, nervafd.: Lennmalm, K. G. Frithiof,
. ..A. Om,..privat s}nTwård . prof.

såVä~Jyk;~oc~~~~: s: r:~~s~~t~~U~~h:ill~~v:::e,~:~' D:o. å poliklinikeu för öron-, näs- och hals-
mälan hos föreståndarinnan, Kammakareg. 66, 3 t.r. sjukdomar: Holmgren, G. F:son, prof.
antingen pr ~elefon (r. t. 192, a. t. 8186) eller under Föreståndare för Röntgeninstitutet : Fots-
motta"mngstIden kl.: 1-3 e. m... . sell, G., prof.

Skoterska kan afven erhållas for kortare besök Kl' . k l b t Öh Il H' d
enligt taxa. 1nlS - a ora or: ne, ., oc.

B. Sjnksköte.·skeelevers antaaaside. UI1derl~~rurg: Perman, E. G. S.
Angående elevers antagande och deras utbil- Underläkare : Åkerblom. B.

dan'!e till sjuksköterskor kunna ~P!?lysningar erhål. Föreståndare: för med. pol. Lundberg: Ma-
las pr post eller vid per~.onl1g forlrågan hvarda!?lM thilda: för nervpol Marcus H. prof' för
endast mellan 1-3 hos röreståndartnnan VId Uoda.. '. • .. " o,.
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66, 3 tro ogonpol. Lindblad, A. Y.; for gynekol, pol.

Holmberg, E. G.; för öron-, näs- och hals-
pol. Stangenberg, K, doc.

Å Serafimerlasarettet mottagas till sjukt,ård, med
de undantag och på de villkor nedanstående all-

männa regler bes tiimma : l

1:0. Fattiga sjuka från Stockholms stad, försedda
med p'rästbetyg samt intyg om sjukdom och fattig.
dom afvederbörande läkare och roteman, hvilka sjuka
i enlighet med gällande artal med Stockholms stad
intagas i allmknt sjukrum.

2:0. Sjuka från Stockholms län, hvilka förete
antingen Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes remtss'
eller ansvarsförbindelse från vederbörande myndig-
het (= fattigvårdsstyrelse), emottagas i allmänt sjuk
rum enligt det med kommitterade för förvaltningen
af länets sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt. _

3:0. Personer, nvrlke genom olyckshändelse blif·
vit så betydligt skadade, att skyndsam hjälp erfor-
dras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse-
ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som
därtill äga tillgång, sedermera erlägga den stadgade
afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig
betalning ej sker, anmälan göres hos vederbörande
myndighet.

4:0. Sådana sjuka, hvilka till följd af gjorda el-
ler blifvande donationer till lasarettet kunna vara
eller blifva till mottagning särskildt berättigade.

6:0. Öfriga. sjuka betala, om de äro frän inrikes
ort, för vård i: a) enskild t rum tolv (12) kronor
om dagen; b) hatjenskUdt rum (= rum rör 2-::-5
patienter) sex (6) kronor om dagen; c) allmänt rJim
tre (3) kronor om dagen. Sjuka från utrikes ort
betala respektive fjorton, åtta och fem kronor oII;1
dagen. Atgirten erlägges förskottsvis för månad; af '
det erlagda förskottet återställes, hvad som belöper
sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den sjuke
skall därjämte vid inträdet attämna prästbetyg- och
vederhäftig persons ansvarsförbindelse för den v).dare
kostnad, hvartill ett längre vistande på lasarettet \
föranleder. Ausvarsförbindelsen skall vara utfärdad

K. af vederbörande svensk fattigvårdsstyrelse ellerJliY'"

I
dighet, eller ock af enskild person, i detta senare
fall försedd med vederbörligt intyg om dennes ·ve~d'er.
häftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke bör

[3324] Betaniastiftelse'n.
Förening för sjukvård, Birgerjarlsg. 112Iv;

tlf 8:l7 77, Norr 225 03.
Styrelse:

Disp. Kihlstrand, L.; WoJd, G., telegrafkon-
trollön: Sch osty, E'l fröken; Arwidson,
'I'h., pastor; Eng-ström, A., pastor.

Föreståndarinna: Erikson. Louise.
Föreningen tillhandahåller sjuksköterskor

föl' vård af sjuka i privata hem och sjuk-
vårdsinrättningar såväl i Stockholm som
landsorten.

[3325J S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
. (Norra Smedjeg. 21,2 tr.)

Föreståndarinna: Cornelia Hartmann.
Mottaga sjuk bud frän kl. 5 f. m. till kl. 9

e. m. .

Sjukhus.
[3330J Serafimerlasarettet i Stockholm.

(Handtverkareg. 2 A.)
Direktion:

Ordförande: Ramstedt, J. O.
v. Ordförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Sundberg, G. E.; Janse A. F. D.;

Akerman, J. H.; Holmgren, r. F:son, las-
rettets direktör.

Tjänst emiin :
Wessman, K. A.
o. ombudsman: Lindström,

Kamrerare:
Sekreterare

R. A.
Sysslomau ; Bergman, P. O. J. N.

OLSSON & ROSENLUND-~.------------~------
SE ANNONS{R

pA KARTAN.



[3330 -33 34] C. Öfriga allmänna inrättningar.
dessutom medhafva så mycket penningar, 80m anses. Polikliniken 101' kvinnosjukdomar: hvardagar 11-
kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana I 12 f. m.
medel varda, till förekommande af rörsktngring, uppå Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar 11--12f. m.
anmälan och emot kvitto till förvar under tiden Polikliniken för nervsjukdomar: hvardagar 1/29-
mottagna af sysslomannen vid lasarettet. 1/2 10 f. m.

(Af'gift för betalande sjuka kommer-, om K. l\i:t Den, som genom ol'yckshändelse blifvit så be-
bifaller, att sänkas tm (5:0 allO kr. (b) .; kr. (e) kr. tydligt skadad, att omedelbar hjälp är af nöden, mot.
'.2:50, med förhöjning i hvarje fall af 2 kr. för ut- tages alla tider på dygnet.
l~ndsk undersåte, som ej är mantalsskrifven i Sve- Besökstid: Sjuka på allmänt rum få emottaga be-
nge). sök sön- och helgdagar kl. 1,:10-3,30 e. m., hvar-

Dessutom gälla ifråga om sjukas mottagande dagar 1-3 e. m.
å Serafimerlasarettet följande allmänna reqler;

1:0. Obotligt sjuk bl.ifvor ej å lasarettet motta-
gen. Patient, som under behandlingen därstädes be' [3334J
finnes vara sådan, utskrtrvee därifrån och anmäles,
i händelse af fattigdom, hos Ötverståthällureämbetet
för att genom dess försorg afföras till annan sjuk-
vårdsanstalt eller fattigförsörjnings-illrättning i den
församling eller ort, där don sjuke senast bott. Till-
hör patienten Stockhohns län, örverlärnnas han till
Kungl. l\laj:ts Befallningshafvande i länet.

2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot aremttto.
sam art eller behäftad med sjukdom af sådan be-
skaffenhct, att fara för smittas spridande inom lasa-
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande
durstädes. kan icke å lasarettet vinna inträde.

3:0. Person, som lider af större bensår, s, k. röt-
sår, eller annan stinkande och svårartad sjuk-
dom, får ej å lasarettet mottagas, så vida icke fråga
är att genom operation eller på annat sätt det onda
inorn kort tid afhjälpa.

4:0. Vid bristande utrymme till följd af ökadt
antal sjuka lämnas töreträde åt febersjuk patient
framför den, som lider af en mera långvarig åkomma,
såsom lamhet, vattusot och dylikt.

Ö:o. Under i öfrigt lika omständigheter äger den
fattige företräde till intagning framtör den betalande.

6:0. Lasarettets örverläkare äge i dessa utseenden
pröfvanderä.tt och deras beslut gånge genast i verk-
ställighet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di-
rektionen örver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver
sjuk från hufvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
tvingande omständigheter och då utrymmet sådant
medgttver, därstädes mottagas : men bör, efter au-
mälan hos Ötveratå.thål.lareämbetet eller K. l\1:ts be-
fallningshafvaude i det respektiva länet och, om så
erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
inrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamt atföras.

Då lasarettet är rördeladt i olika atdelutngar för
olikartade sj'ukdom.ar , kan en tillfällig rutnskntug i
sjukantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt
utrymme för intagande af sjuke utorver det bestämda
antalet på en annan. Samrna förhållande. gäller ock
i afseende på sjukrummens iårdelning emellan de
olika könen.

På kirurgiska afdelningen böra alltid några sän-
gar hållas lediga för möjligen Inträffande olycks-
händelser.

bjuk, som vill söka inträde å lasarettet, bör, så
vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd
med otvan föreskrifna betyg, hvarförutan patienten
icke mottages.

Sabbatsbergs sjukhus.
Styrelse: se [1755].

Sjukhusdirektör : Wetterdal, fl.
Mverläkare: Wetterdal. H., o. Hedenius, P.

A. r., å medicinska afd.; Nystri m, G.,
o. Rissler, J., å kirurgiska afd.; Ahlström,
E., å gynekologiska afd.; Porsmark. Ernst,
å ögonafd.: Holmgren, Gunnar, å öronafd.

Underläkare, å.. med. afd.: Werneruan, H.;
Naucler, R.; Österberg, H.; Andreen-Sved-
berg, A.; å kirurgiska afd.: Vidfelt, G.;
Wikström, S.; Orell , S.; von Stapelmohr,
S.; å gynekologiska afd.: Wetterdal. P.;
å ögonafd. Larsson, S.; å öronafd.: Nor-
berg, J.; å patologiska afd.: Reutervall, O.

Syssloman: Juhausson, G.
Predikant: Wolfbrandt, E. G.
Husmoder: Svinhufvud, Barbro, fröken; träf-

fas säkrast 9-'/210 f m., '/23-4 e. m.
Bokhållare: Herrman, Nils.
Kontorsskrifvare: Ströberg, A.; Holst, G.;

Enaelmark, K.
Kontorstid: 9-3.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11--

12 f. m.;
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.:
för kvinnosjukd. kl. 1,30-2 e. m.
för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m.;
för öron-, näs- o. halssjukd. kl. 10,30

-11 f. m.
För vinnande af inträde på fri-plats fordras:

a) läkarebetyg ;
b) betyg från roteman om medeliöshet;
e) prästbetyg eller annan handling, som utvisar,

hvar den sjuke äger hemortsrätt.
Föl' betalande sjuka:

a) läkarebetyg ;
b) en månads afgift i försko,tt;
o) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid, patienten kan komma att kvar-
ligga å sjukhuset.

[3332 J Serafimerlasarettets polikl ini ker 1:/:r;;~e~5fö~_~eita~:~~~S~i~~: r~ni'~ö~af~ndsortsbo

hållas öppna för medellösa lijälpökande ~;: ~i::: i~ ~: t ~:if~':;~itJtr~'':'I1lfö:~~t~~~~~~:~~:
tills »uiare å följande tider: 4:e klass 8 kr. i half-euski.ldt rum för Stockholrnsbo,

Medicrnska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar): ä:e klass lO kr. i aIlrnän sal för landsortsbo.
alla dagar 8-9 f. m. 6:e klass 3 kr. i allmän sal för Stockholmsbo.

Kirurgteka pollklimken (utvärtes sjukdomar}: hvar. Ulycksfall mottagas alla tider på dygnet; dock böra
dagar 12-1 e. ru., son- och helgdagar 10-11 f. m etvan föreskrifna villkor i afseende å betyg elier be-

:Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar:, talning af den sjukes anhöriga eller målsman ot"6r.
uvardagar kl. 9-10 f. nlo . dröjligen fullgöras,

JÖNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ
-------------15 HAMNGATAN 15



7. Sjuk- oeh hälsovården. [3334-3338J
..k allmänt rum' intagna sjuke 'få mottaga besök lE. För. personer, som lida :af tuberkulos.

son- o. helgdagar 1~3 e. m., hvardagar 2-3 e. m. Ob I Ut l t d' • l trllhi
Patienter, -intsgna -; isolerings- och tuberkulospavtl- S. es u an e sac ana, som l ora
jongerna, äga dock ej utan särskildt tillständatt Stockholms kommun.
emottaga be~ök ä andra tider än söndagar 1-3 e. m. Mottagningäroed.tuberkulosafdelningen: hvar-
och onsd. 2-3 ~ m... dagar kl. '/211-11 f. m.

Inf~rtsvägen är frän Dalagatan ; oppnas af portvakt B e s ö k s t i d: Söndagar 12,30-2 midd., Ti~d'agar
-afla ttder. och Torsdagar kl. 10-'/212 f. m.; ä öfriga tider

blott med läkarens särskilda tillständ. .
För vinnande afinträde ä tuberkulosafdelningarne

gälla. samma villkor, som .ofvan äro stadgade: för
patienter, som ej lida af könssjukdom. '

Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberku-
los (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager sjuka
till 16 är (undantagsvis äldre) hvarje söckendag kl.
'/212. Undersökningaf ben- och ledsjukdomar hvarje
onsdag kl. 3-'/24. Afdelningen har egen Röntgen-
apparat.

Besökstider: söndag och torsdag kl. 10-1/,212 '
Lm.

Afgiften för betalande är 1 kr. pr dag
Obs.t Rådligast är att först efterhöra huruvida

någon plats är ledig, innan <len sjuke föres till sjuk-
huset.

(3336J

J,
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[3338 -33 44J C. Öfriga allmän na inrättningar.
Olycksfall emottagas alla tider på dygnet; dock I 4) Besökande vare skyldig ställa sig till etterrät-

böra ofvan röreakrttua villkor i afseende å betyg eller telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att under-
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman oför- kasta sig de särskilda försiktighetsmått, som före
dl'ö,jligcn fullgöras. skrifvas till förhindrande af snuttas spridning från

A allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök sjukhuset. Den, 80m häremot bryter, kan förvägras
alla dagar mellan kl. )-2 e. m. vidare tillträde till sjukhuset.

5) Upplysningar om patienternas tillstånd medde-
las till anhöriga hvarje dag kl. 1121af sjukhusets lä-

[3340] Garnisonssjukhuset i Stockholm. kare å mottagningsealen.
6) Anhöriga till sjuka, 80m jämte dessa äro in-

(Handtverkareg. 25.) tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att i
Besökstid 2-3 allt följa sjukhusets ordningsregler.

Patienter intagas alla tider på dygnet.
Chefläkare: .Aleman, O., kil'. afd. Endast -Iäkarebetyg fordras för intagande å sjuk-
Öf läk L' d t dt E F l fd huset, men skola sedermera skyndsammast inlämnas.. ver a are: 111 S e , .' "., mec. a. öfriga handlingar enligt nedanstående regler
Ofverläkare f. afd. o. föreståndare för polio Patienter, som insjuknat i Stockholm i smitto-

kliniken för hud- och könssjukdomar: .'am sjuk dom; vårdas fritt å al.lmän sal. Vid intag.
B t J H B ning skall aflämnas läkare- och prästbetyg .
.. en~ ~~on,.: '. .. "'.. .. Afgiften för betalande sjuka är:

Fore~tandal:e for pO:.lk1llnk~~ for oron-, nas I . for personer tillJlOrande Stoc~holm:
och halssjukdomar: Rudberg, D. I l hel enskildt rum 1".- kr. pr dag.

Föreståndare för polikliniken för ögonsjuk i halr-ensktldt rum 8.-- » » »
d PI K G I l allmänt rum 3 -» » »

ornar: oman, . • .. I for personer, som icke tll!hbra Stockh.olen :
Föreståndare för Röntgenafdeln.: Runstrom'j i o) l hel-eusktldt rum 2.)·- kr. pr dag.

G. 2.0) i halr-onskildt rum 16 - » :t »
F"' tO d f" t d olikliniken Berz- 3 o) l allmänt rum :10- » ]} )}ores an are or an p, : to l Tor åtfolJande vårdarinna eller särskild sköterska

man, P. H. un betalande patient å hel· Och halr-ensk rum jtka
Obducent: Sundberg, C. J. G. med patient pr dag.
Intendent: Th yberg, K. P., kapten. För betalande sjuka fordras:

J ~ aj Ianarebetyg,
Apotekare: Bergendorff, Fr. b) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar
Bitr. apotekare: Ramen, S. J. O. den sjuke äger hemortsrätt,
Sjukhuspredikanb: Elmqvist, H. c) en månads afgift i förskott, hvilken afgift månat-

ligen förnyas,
Juridiskt bitr.: Hernblom, A. G. d) borgen af godkäud person för afgiftens betalande
Husmoder: Peterson, H. under den tid patienten vårdas ii sjukhuset samt
Sjukhusvähel: Ericson, .K, fanjunkare. t~:'s~e~~~T;~gSkostnadel', om patienten å sjuk.
Köksföreståndare : Norstedt, A. F., styck- Nedaä.ttning i afgifter kan på framstätlning till

jun kare. sjukhueargirtsdelegerade medgivas.
Int.s biträde : E ik T,1 H d IO"'J't t Epidernivagnen; rekvireras genom närmaste polis-

o n sson,"" .. , un, .. nan. vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.
Telefonsvar rörande patienterna lämnas endast &

riketelef on. och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e. m.
Äfven till läkare, husmoder och sköterskor finnes
rikstelefon .[3342] Epidemisjukhuset.

(Nära Roslagstull. nppfartsväg från
Ingemarsgatan. )

Styrel-.e: Hålsovårdsnämndeu.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Pettersson, Fr., Lind, T.
Syssloman: Ählin, Arvid Hj.
Bokhållare: Marchander. Tore.
Predikant Hansson, O.
Husmoder: Hamilton, Aloysia.
Köksförestånderska: Almgren, Konstance.
Tvättförestånderska : Jonsson, Amelie.
Besökstid: kl. '/2 1 e. m. Kontorstid 9 -2.

[3344] Diakonissanstaltens sjukhus.
. (Erstagatan 2.)
~tyrelse: Se Diakonissanstalten [2255].

lOfverlåkare: Toll, H.
Underläkare: Wahlby, H.
Syssloman: Andren, Sigfrid,

Å detta sjuklrua intagas å såväl friplats som ä
betalande plats, i enalrlld.t eller allmänt rum, pa-
tienter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas in-
tagande därstädes. Sjukvårdsackord utgår:

Priset å allmänt rum pr dag 4: - kr,

Ordnings?'egler för besökande: ~ : ~1~~~:~~~~= ~ ~ lr = :
1} på, det att smitta icke må spridas i staden ge- }) å enskildt » » D 16: _ »

nom dem, som besöka sjukhuset, måste besök dar- Afgiften är lika föl' Stockholmsbor och landsorts-
städes sa mycket som möjl igt und vikas. bor.

2) I ejukealur-ne få besök icke ske utan tillstånd Poliklinik för kirurgiska sjukdomar hålles
af sjukhusets läkare. 'Tillstånd lämnas endast, när öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, ters-
särskilda omständigheter dät'tdl.I föranleda. Besö. dagar och lördagar kl. 10-11. För fri vård fordras
karide är förbjudet att utan läkarens medgifvandemed· medelst rotemansbetyg eller på annat sätt styrkt fat-
föra förtäring till patienterna. tigdom. Öfriga hjälpsökande mottagas i den mån

3) För anhöriga finnes tillfålle att efter erhållet läkarne pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant
1:illstånd i besöksrummen kl. 1/21 e. m. under högst 1/4 fall till sparbössan för fattiga sjuka minst 2 kr. för
timm,e sarntala med de patienter, hvilkas tillstånd hvarje besök.
detmedgif,·.".r. . . _ .~. ... ~ .. _
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7. Sjnk- och hälsovården.
(3346J _,Provisoriska sjukhuset. å fri pla ts:

, (Åsögatan 97.) a) läkarebetyg,
, b) betyg om medellöshet,

Mottagningstid för inträdessökande 10- e) prästbetyg eller annan handling, som utvisar
11 f. m. Besökstid 2-3 hvardagar, sön- o. hvar den sjuke äger hemortsrätt;
helgdagar 1-3 e. m. idr betalande sjuke:

a) läkarebetyg,
Styrelse: se [1755]. b) en sjukvärdsafgift af 2 kr, pr ,dag för barn från

Stockholms kommuner, för andra 5 kr. Bom mä-
, IJ.irektör: Forssner, J, Hj. nadsvis erlägges i förskott;

Öjverläkare: Tillgren. J. el borgen af godkändperson för afgiftens betalande
TY d l"k R h . under den tid, patienten kan komma att kvar"
un er a are: a m; NIls. ligga ä barnsjukhuset,
Syssloman: Johansson, Karl.
Predikant: 'Ahlfeldt, R.

För ..vinnande af friplats fordras:
a) lakanntyg om sjukdomens beskaffen-

het; ,I

b) prästbetyg eller annan handling, som
utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt.
,För betalande sjuka, som söka inträde

fordras:
a) läkarintyg;
b) en månads afgift i förskott;
c) borgen af godkänd person för sjukhus-

kostnadernas betalande utöfver nämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vakt-
mästaren).

Afgiften per dag är:
för person tillhörande Stockholm å all-

mänt rum 3 kr.
för person icke tillhörande Stockholm å

allmänt rum 10 kr.
Önskas nedsättning i 'eller befrielse från

sjukvårdsafgiften skall ansökan enligt fast-
ställt formulär vid intagning å sjukhuset
afläuinas.

(3346-3349J

Allmänna Barnhuset.
(Norrtullsgatan 14).

Direktion o s: v.: se under [3401J.
Öfverläkare: Professor L .Jundell.

OIJemedlade erhålla kostnadsfri vård,
om de är" kyrkoskrijna i Stockhoim; ifall

de förete följande handlingar:
a) läkare betyg,
b) åldersbevis för barnet,
cJ rotemansintyg om medellöshet:
om de ej äro ky,koskrijna i Stockhohn, ifall

de förete fö Ijande handlingar:
a) läkarebetyg,
b) åldersbevis för barnet samt
c) ansvarsförbindelse från församlingens

fattigvårdsstyrelse eller intyg om medellös-
het, afgifvet af försarnlingspastor, läkare
eller af tvenne andra kända trovärdiga per,
soner.

För betalande fordras följande handlingar:
a) läkarebetyg, ,
b) äldersbevis och
c) ansvarsförbindelse enligt formulär.
])aga(gijlert jör betalande är 7 kronor, men

kan, vare sig den sjuke tillhör Stockholm
(3348J Barnsjukhuset-Samartten. eller annan kommun, om den remitterande

(Ringvägen 21.) läkaren så förordar och efter öjverläkarens
b~p1'öj'vande, sänkas till 3 kr. 50 öre per dag.

~tr~des~döka~def:. kl.. 10-11 f. m.. För barnet åtföljande vårdarinna är dag-
det?ntl : for r~gnlllgar om patienter en- afgiften 6 kr., men kan denna under samma
da, kl. 11-12 f. m. f" t ..tt . .. d . f' • d

Be ,"k ,t'd' .. d kl 10 11 f d oru sa mngar som namn es I oregaen eso S.I " son agar . - .m.ons ag punkt sänkas till 3 kr.
o. fredag kl. 2~3 e': m. Intagning af barnen å Allm. Barnhusets

Husmoderns t~lefontId endast kl. 10-11 sjukafdeln ing är beroende af öfverläkarens .
f. m., tlf 94 60. till~tyrkan. Innan barn, för hvilket inträde

Styrelse: sökes, införes till Barnhuset, bör förfrågan
Andersson, Ivar, ordförande; Ericsson, V., v. göras, huruvida plats kan beredas för det-

ordförande; Schillberg, A. J.; Nordgren. samma. Intagningstiden är hvardagar 10
R. E., öfverläkare: Bille, Edv., kassaför- -11 f. m. Om dröjsmål med barnets in-
,:altare j Suunerdahl, Magna; Almen, Ina; tagning kan medföra synnerlig våda för bar-
Ahlen, J. P. nets lif eller hälsa, kan barnet intagas äf-

Sekreterare: Gyllensvärd, V. ven om föreskrirna intagshandlingar saknas.
Öfverläkare: Nordgren, R., med. lic. Besökstid alla dagar 2-3 e. m. ."
Underläkare: Lindsjö,)) .. med. lic. Telefontid för förfrågningar om patienter
Ofverskötersknr: Fischer, L; Skarm, E. kl. 2-3 e. m. "

Till vård emottagas sjuka barn af minst l Kontorstid 10-4 (under sommarmån. lP
l/t års ålder. -3). Telefon 825 (växel). l

För vinnlLn~e af inträde fordras --- ,l

[3349J

OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER
P A J< A F!T~ft_.



[3350-3352J C. Öfriga allmänna inrättningar.
r3350J Kronprinsessan lovisas värd- ILedam.: Möller, C. O., vice ordf.; Almström,

anstalt för sjuka barn. O. H.; Ernberg, H.; Carlsson, Anna, fru;
(Polhemsgatan 30.) .. Sachs, J. E.; Thiel, A. S.

Ofverläkare: Ern berg, H.Direktion: Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman, Underläkare: Hamilton, Bengt.
ordf.; Loven, H., f. von Julin, Sörensen, Sekreterare och syssloman: Johansson, Karl.
L., f. af Ugglas; Berg, M. L., f. Santes- Husmoder: Brandt, L.
son: Rossander, .,.W., f. Forsgrsn, Kling. Mottagningstid: livardagar kl. 10-11 f. m.
spor, M., f. vY eber; Santesson, A., f.
F,' k l D k b E f" Il H lt För vinnande af inträde å friplats fordras:ranc e; ra en erg, ., . Orwa ; u, a) läkarebetyg ;
M., f. Wallden. Frölich, E., f d'Albedyhll; bl prästbetyg eller annan handling, som utvisar,
Blomstedt, E., f. Adelswärd; Swartz, D., hvar den sjuke äger hemortsrätt,
f. Lundström,' Rundquist, K, f. Klingspor. För betalande sjuka fordras:

a) läkare betyg;Ombudsman: Ramstedt, J. O. b) prästbetyg;
Läkareiedam.: Franzen, 1\1. O. e) en månads sjukvårdsafgift i förskott samt ansvars.
Kassaförvaltare: Philip son, "\71[. förbindelse af vederhäftig person för all ytter l.i-

gare sjukvårdskostnad, äfvensorn för begraminge.Diroktör : Wernstedt, VY.,professor. kostnad, ifall densamma skulle komma att af
Ofverläkare: Wernstsdt, W., (medic. afdeln.); sjukhuset bestridas.

Floderus, B. (kirurg. afdeln.). Afgiften för betalande sjuka är:
Föreståndare vid med. polikliniken: Bill a) om den sjuke tillhör Sto c k h o l m s kommun:

1) i enskildt rum 15: 00 kr. pr dag
qvist, O. för moder eller åtfölj. sköterska 4: 00 » » »

Föreståndarevidröntgenafdeln.:I\unström,G. 2) i halt'enskildt rum ..... " S: 00 » » »
fdr moder eller åtfölj. sköterska 4: 00 » » »

sled.ic. af deln.: Underläkare: Gyllenswärd , C. 3) i allmänt rum " 3: 00 » » »
Kirurg. afä.: Underkirurg: Edberg, E. Th. förmoder eller åtfölj. sköterska 2: 00 » » »
Amanuens: Nor ling, E. b) om den sjuke icke tillhör Sthlms kommun

1) i enskildt rum. . . . . . . .. 25: 00 kr. pr dagFörcståudarinna : Alrngren, Elisabet; tlf för moder eller åtfölj. sköterska 6: 00 » » »
30437 o. 30438, Norr 274, kl. 10--12 f. m. 2) i halfenskildt rum H: 00 » » »

Kommissaris . Edhman, C. W. för moder elter åtrötj. sköterska 6: 00 » » »
3) i allmänt rum 10: 00 » » »

Mottagmngstid för iuträdessökande : å mediotriska Jör moder eller åtfölj. sköterska 4: 00 ]) }) »
afdelningen hvard. 12-1 e. m., å kirurgiska afdel- Onskas nedsättning eller befrielse frän stadgad
ningen hvard. 10----:-11f. m. afgift skall vid intagning å sjukhuset ansökan enligt

A polikliniken lämnas råd kostnadsfritt för barn fe.ststäl.ldt formulär härom ingifvas till sjukhuset.
till föräldrar som styrka sig vara medellösa och A allmänt rum vårdade sjuka fä mottaga besök
för mindre bemedlade mot en af dir-ekttonen fast- onsdagar och söndagar kl. 1/21-1/22 e. m.
ställd afgHt, för invärtes sjuka mänu., ousd. och
fred. 10-1.1 f. m. och för utvärtes sjuka tisd., tor-ad.
och lärd. 10-11 f. m.

Föl' vinnande af inträde fordras å kostnadsfri plats: [3352J
läkarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medellös-

het), prästbetyg eller annan handling, 80m utvisar
hvar barnets föräldrar äga hernor-tsr-ätt ;

lör betalande sju-ca i allmänt rum:
läkarebetyg, prästbetyg, en afgift af 2 kr. per dag
för barn från Stockholms kommun, för andra 5 kr.,
som erlägges for 30 dagar i förskott, ansvarsförbin-
delse af godkänd person för all ytterligare sjuk-
vårdskostnad. äfvensom för begratningskostnad ,
ifall sådan skulle komma att af vårdanstalten be-
strtdas.

För åtföljande ammande moder till betalande
patient i allmänt och onskildt rum är afgiften 2 kr.

I lcalf ene ciidu: rum är afgiften för patient 8 a. 10
kr. och för åtföljande väa-dartnna j; kr.

f enskilda rum finnas platser förlO-1S kr., afgiften
för åtföljande vårdarinna är 5 kr.

Kontorstid 10 f. m.-1,30 e.m. Tlf 30437 o. 3043S,
Norr 274.

Besökstid: onsdagar och fredagar 2-3 e. m., sön-
och helgd. 10-11 f. m.

'I'elefoumeddelaude om patienter lämnas 10-11
f. m. å nämnda telefonnummer.

[3351J

Ordf.:

Barnsjukhuset Simon och
Matilda Sachs minne.

(Årstalunden.)
Styrelse:

J\Iedin, O.

JONKOPINGS

Sjukhuset Eira.
(Handtverkareg. 13.)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållarsn eller, i hans

frånvaro , Understå thållaren.
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda-

möter: Edberg, K. Th.; Staf, O. L.; Ander-
son, B. John F.; Lindhagen, Anna; sup-
pleanter: Meyerson. Agdaj Gustafson,
Hj.

Af Stockho lms läns landsting valde ledamö-
ter: Andersson, Martin, och Janse, Alb.;
suppleanter: Sjöström, Nils, von Stedingk,
L. R., samt förste stadsläkaren i Stock-
holm och förste provinsialläkaren i Stock-
holms distrikt.

Öfverläkare: Schlasberg, H. r.
Underläkare: Davide, Hans.
Syssloman och protokollsförare: Hiibner,

L. O. J.
Predikant: Hannerz, N.
Mortagningstid: hvardagar kl. 12-2.

I
Besökstid å allmänt rum: söndagar och ons-

dagar kl. 10-11.

IS HAMNGATAN 15 ---------- __
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7. Sjuk- och hälsovården. [3354-31:l61]

_ . [3361J Södra barnbördshuset
[:;l359J Kungl r :~allskapets Pro Patrla lStockholms stads barnbördshus).

1 _ barnbords- och' barn hus. I (Vohnaryxkullsga tan 27.)
Sveavagen 40 (f. d. 22 Stora Badstugatan). St l . se [1755]
Direktor och öfverläkare: Lindström, Gösta. '.. ~re se:. . .
Biträdande läkare: Forssell Olof Hrson : Direktör och ofverlakare: Alm, E.

Gårdlund Waldemar.' , Biträdande läkare: Bovin, K. E. '
Förestände;ska: Westerberg, Ellen. Underläkare: Bager, B.
. Ordningsstadgar för Kungl. Sällskapets ~bdueent: Petterson, A.
Pro Patria barnbördshus i Stockholm Svea- Syssloman: Olsson, Ernst.
vägen 40 å Norr. ' Prediokant: Ankar, Gustaf.

I. Kvinnor, som vänta sin nedkomst, mottagas å Bokhallare: Zettergren, E. R.
bambördshuset antingen kostnadsfritt på s. k. fri- Kontorsskrifvare: vakant. H'

pl~~ e}~; ~~~a~d~i~'i'f~~~:fe fäs~~:~ttö:~~~set er Instruktionsbarnmorska : .Riben, H. U.
fordras att till öfverläkarl'n aflämnas : Husmoder: Viekström, A. V.

1. då friplats sökes: Patienter mottagas alla tider på dygnet. ,
a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ; För intagning å friplats fordras:
bl intyg om medellöshet, uttärdadt af öfverstät- a) att den sjuka äger hemortsrätt i Stockholm;

hällareämbetet eller vederbörande prästerskap eller bl prästbetyg;
roteman; c) att den sjuke är medellös. Ansökan om befrielse

2. då plats mot betalning sökes: från att erlägga afgift inlämnas å sjukhusets kontor:
a) af vederhäftig person utfärdad ansvarsförbin- och pröfvas af sjukhusafgiftsdelegerade. ' ,- ~o

VIKING SKOKRÄM

[33.54] , Vanför,eanstalten.
Greftureg. 59 & 61.

Direktion: Förenia för Bist. åt lytta, och
vanföra styrelse [3681].

Poliklinik:
tisd., torsd, o. lörd. 10-11 f. m.

Klinik (sjukvårdsafde lning):
Öfverläkåre: 'Haglund, P., professor.
Andre läkare: Silfverskiöld, Nils, med. lie.

Mindre, bemedlade kunna erhålla bandager
på bekostnad af Hariet Philipsons f. Fräne-
kel stiftelse, se [4686J.

Yrkesskola och elevhem:
Föreståndarinna: Lennardt, Th., fröken.
Kontoret öppet kl. 9 f. m.-4 e. m.

[3356J Allmänna barn,bördshuset.
(Sofiavägen.)

, 1)ireknon:
Ordförande: 'I'homasson, Åke.
Öfriga ledamöters Herrström. O.; Vongt,

C. F.; Grill, A.' B.; Forssner, J. Hj.; Ahl-
ström, E. O. M.

Direktor: Forssner, J. Hj.
Syssloman: Holmgren, K. G.
Sekreterare: Cygnreus, A. W.
Predikant: Rogberg \91 of.
Underläkare; Lundqvist, Birger.
Amanuens: Westenuark, Herbert.
Husmoder: Edman, Signe.

[3357J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras' barn.

(Planterhagsvägen o. Prästgårdsg. 31.)
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.

Idelse 16r gäldande af sjukvärdskostnaden m. m. en-
ligt fastställdt formulär samt inskrifningsafgift af 25
kr., som afräknas å öfriga s-jukvårdskostnader;

bl förskottsfikvid för två veckor vid intagningen il,
barnbördshuset; \

ej prästbetyg. ;
III. .För betalande patienter äro betalningsvflt-

koren följande:
al för vård i helt enskildt rum 10 kronor pr dag;
bl» » i enskildt dubblettrum 12 kronor pr
dag;
C) Hir vård i deladtrum (2-4 patienter) 6 kronor

pr dag.
IV. Sjukvårdsafgift erlägges genast vid inträdet

å barnbördshuset i förskott för två veckor, hvilket
förskott förnyas före ingången af hvarje ny period
af två veckor; och utgår afgiften från och med den
dag plats ställts ull patients förfogande och till
dess barnbördshuset lämnats, dock att·:utskrifnings~
dagen ej räknas, såvida ej patienten kvarstannar
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag räknas
som hel dag.

V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning J6r
bostad, kost och fullständig vård under och efter
förlossningen; dock att patienter, som värdas å de
enskilda. rummen, själfva få bekosta medikamenter.

VI. Plats för anhörig eller enskild sköterska som
åtföljer patient ä enskildt' rum, kan, såvida omstän-
diglieterna det medgifva, erhållas. mot en afgift af
7 kronor pr dag.

VII. Patienter i enskilda 7m fä mottaga besök
från kl. 11 f. m. till kl. 6 e. m.; patienter i allmänna
rum från kl. 11 f. m. till kl. 5 e. m.

VIII. Drickspenningar eller annan vedergällning
för lämnad vård vid förlossning få ej af förestån-
darinna eller sköterskor affordras' de på barnbörds-
huset intagna patienterna.' •

IX. Klagomål öfver föreståndarinna, sköterskor,
kosthåll m. m. anföras hos öfverläkaren vid hans
dagliga rond å barnbördshuset.

X. Tobaksrökning inom barnbördshuset är för-
bjuden. I ;

XI. Hundar få ej dit medföras.
XII. Direktionen förväntar, att å ,barnbördshuset

intagen patient i allo iakttager ordning och stillhet
samt med skyldig aktsamhet handhafver barnbörda-
husets tillhörigheter.

XIII. Öfriga upplysningar lämnas af föreståndar.
Innan, som träffas i barnbördshuset kl. 11 f. m.-l
e. m., eller för särskilda fall af öfyerläkaren d::r;
Gösta Lindström, Bom träffas i sin bostad, Drott-
ningg. 92, hvard. kl. 2-3 e. m.:

\
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C. Ofrigf\ allmäuna inrättningar.
Sjukhuset vid långbro.

(Älf,:jö.)
StyreZRe: se [1755].

Direktör och öfverläkare: Kinberg, O. V.
Biträd. öfverläk.: Ahman, G.
Bitr. läkare: Hubert, T.; Eneström. Hj.
Underläk.: Sjöström, N. lYI. H.; Wåhlen, A.E.
Syssloman: Svensson, S. A.
Predikant: Thegelström, E.
Bokbåll.: Alströrn, H.
Kontorsskrifvare: Olsson, A. P. M.; Olsson,

E. r.
[3363J Söderby sjukhus. Mottagn:tid: för vinnande af upplysningar

(Stockhol1tI., st a ds tuberh1Llossju1l1w8.) angående sjukas intagning kl. 12,15-1.
Adr, Uttran, I öfrigt intagas patienter alla tider på

Styrelse: se [1755 j. dygnet.
Direktör och öfverläkare: Gullbriug, A. G. 1Jesökst-id: sönd., tisd, och torsd, kl. 12,30
Bitr, öfverläkare : Leffier, J. K. F. -1,30 middagen.
Underläkare: Erikssun, A. W.; Westergren, ~'aJjJ:tid: å sysslomanskontoret kl. 10 f. m.

A.; Bäärnbielm, Ragnar; Klein, Helena. -·2 e. m.
Syssloman: Ostergren, P. A. För intagning d sjukliu-set erfordras fötjasule hand-
P dik t Ud l' J Ungar m. m.:. re \ an: Cm, . a) läkare betyg, utvisande att den sjuke är i trän-
Bokhallare : Mathson, E. gan de behof af vård å sinnessjukhus;
Husmoder: Broman Ulla. b) remiss, utfärdad af poliskammaren, förste stads-

o .' • läkaren eller öfvertäkaren vid sjukhuset;
VId ~Jukhnset·emotta9as ~ndasttuberl~u.los:patlen·1 c) bil. B. till Kungl. l\faj:ts förnyade nådiga stadga.

ter. ~or erhållan~_e a~ int räde som pat~ent f~~dras angående sinnessjuka den 14 juni 1901 ;
att hafva. hem~rtsrätt ,Sto.ckholm. Af'giften for be- d). prästbevis enligt KungL Maj:ts förnyade nådiga
~alande sJu;ka ar per. dag:. l hel~?nskl1dt rum 12: -~\ l stadga angående sinnessjuka den 14 juni 1901;
l. half-ensklldt rum (j: --, l altmän sal 1: -. e) borgeusrörbtndelse, utflta-dad af vederhäftig per-

son, för afgiftens erläggande under den tid,patien.
ten kan komma att vårdas å sjukhuset, eller för
medellösa ansökning till sjukhusafgiftsdelegeradc
om nedsättning i eller befrielse från afgiftens er-
läggande.

.f) af betalande patienter afgift i förskott.
Af orvanstående handlingar måste remiss och

läkare betyg aäärnuae vid Inskr-itnlngen, hvaremot
öfriga handlingar sedermera, dock fortast möjltgt ,
kunna, insändas.

[3361-336ij
Afgiften föl' betalande sjuka är : , i33 66J

a) om den sjuka. tillhör Stockhol-m s kommun : ~
1) ~ ens~ildt.rnln ! u •••••• U?:.- kr. pr dag
2) i Iialfeuski'ldt rum x: -- » » »
-3) i allmänt ru111 •••.•••••••.••••••••• :3:--- » D "
b) om den sjuka icke tillhör Stoclcliolrns kommun:
1) i enskildtrum ............•........ 2:1: --, kr. pr dag
2) i halfenskildtrum .....••.•..•... Hi: _. ]) ! »
3) i allmänt rum, .............•...... 10:-- » D :t)

För öfrigt gälla, samma bestämmelser- som för
Stockholms kommuns öfrtga sjukhus.

Besökstid : å enskildt och halfenskildt rum alla
dagar kl. 10--2, samt (j-8 e. 111.;
å allmänt rum alla dagar kl. 1-2 e. m.

Stockholms hospital för sinnessjuka.
[3365J (Konradsberg.)
Direktionens ordföranrle : Öfverståthållaren

eller, i hans frånvaro, underståthållaren.
Viee ordförande: von Oelreich, C. A. W.
Dlrektionslcdamöter: Forssner, J. H.; 'I'ho-

lin, C. g.; Carlson, F.j Öfverläkaren.
Sekreterare: Rydholm, Knut O. K., Val·
.. ling. 23.
Ofverlåkare: Gadelius, B. E., träffas i tjänste.

ärenden sönd., tisd, och fred. '/21-'/22
e. m. Vid samrna tid må patienter efter
öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be·
sökas. .

Hospitalsläkare : Wigert, V.
Biträd. läkare: Elander, G.
Amanuens: Sjögren, T.
Predikant: Hannerz, N.
Syssloman: Ahlstedt, K
Bokbållare: Sjunnesson, N.
Kassörska: Andersson, Karin.
Kanslibiträde: Zetterlund, Ida.

Hospitalskontoret hålles öppet söcken-
dagar 10-2.

Sjukvårdsafgiftcn är i I.a klass 8:-,
2:a kl. 4: --, 3:e kl. 2:-.

Danviks hospita I, se [3513J.

[3367J Katarina sjukhus för sinnessjuka
och personer lidande af delirium tremens.

(Nya Sandbergsg. 1.)
Styrelse;'gemensam för alla stadei{;sjukYl"ii~·.
Ofverläkare och direktör: Olander, K. O. N
Underläkare: Ströman, R.
Syssloman, t. f.: Thorell, Axel.
Föreståndarinna: Nilsson, Valborg.
Ofversköterska . Bergvall. Anna.
Predikant: Ahlfeldt, R.

He eökettd: söndag, tisdag och torsdag 1/22-1;23
em.

Exp.·tid: å sysslomanskontoret kl. 9 fm.-2 cm.
Sjulch.ueaf qift: 3 kr. för stockholmsbo, 10 kr. för

landsortsbo.
R'För intagning af sinnessjuk e rf o r d r a s

följande handlingar:
a) läkarbetyg, utvisande att den sjuke är i trängande

behof af vård ft sinnessjukhus,
b) remiss, u tfär-dad af poliskammaren eller förste

stach:d itka1'0Il;
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7. Sjuk- och hälsovården. [3367-~371J
c) bil. "B. till .Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadga v. Ordförande: H. K. H. Hertigen af Närke.

an/:l'sin,:essjuka den H juni 1901.; . Öfriga ledamöter: Bille Edvard kapten'
I d) prästbevis enl. Kungl. MaJ:ts fornyade nådlga bb' f ' H Il l'

stadga a'l-g.sinnessjuka den 14 juni 1901; von Eckermann, E .a, . von a .wy i
e) ansvarsförbindelse eller annan säkerhet för sjuk. fru; Falkenberg, Louise, f. Ekman, friher-

vårdskostiladerna. - Ka.n ~äkerheticke stä~las, rinna' Forssner Hjalmar prof.' Giertz K.
skall ansökan om nedsattnmg af eller befrielse ' , look : G oo' Il 'Ffrån sjukhusafgift sökas enl. särsk. formulär hos H., dr, lasaretts a are, ronwa, r.,
»Sju~hu~afgiftsdelegerade»..Yasag. 11.. Så.dan fil. dr, generalkonsul; Hedenius, L, Iifme-
l1edsattnmg ka.n.ej ~edglfvas person,.som icke dikus: Hellström Thure professor- von
ar hemortsberätttgad l Stockholmoch l fråga om '.' f E ' t t f· .' fl l"hvilken icke heller sådana särskilda omstandig- Hofsten, Isa.bella, . vers, s a s r u, o ..
heter f'6religga,som föranleda, att den för stocs- termann, O., kabinettskammarherre; Lan·
holmsbo gällande taxan må äga tillämpning. f.enskiöld Bo K. J., frih.; Linder, Anna,

Af orvanstående handlingar måste remiss och f' 'f . L' d El' f Pfeiff fr .läkarebetyg aftämnas vid inskrifningen och öfriga .. P eiff, ru, In er, lll,. 1el11, IU,
handlingar skola därefter insändas fortast möjligt. Lmdhagen, '1'., kyrkoherde; Lundberg, Karl

L., herr; v..n Rosen, Maria, f. Tamm, gref~
vinna; Rosenblad, C., öfverkammarherre;
Stierncrona, Thomasine, hoffröken ; Sund-
berg, C., professor; Sunnerdahl, Magna,
fröken; Tamm, Therese, fröken; Wellin,
Bertha, fröken ; Wall, C. J. A., regerings-:
råd; Wejdenhielm, E. G., kabinettskammar-
herre; Akerman, J., professor,

[3368] Sinnessjukhuset, Hornsgatan 82.
För kvinnliga patienter.

Styrelse: gemensam föl' alla stadens sjukhus.
Öfverläka.re: Olander, K. O. N.
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: ThoreIl, Axel.
Föreståndarinna: Löfgren, Maria.

Patienter få besökas: söndag, tisdag ocn torso
dag '1/.2-1/.3 e. m.

[3369] Sinnessjukhuset, Bondegatan56,
f. d. 34.

För kvinnliga patienter.
Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus.
Öfverläka.re: Olander; K. O. N.
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: 'I'horell, Axel.
Föreståndarinna: Bergstrand, Ester.

Patienter fil.besökas: söndag, tisdag och torsdag
11,2-1/.8 e. m. .

SlRnessju.khus~t, ~öder"!annagatan 13
For kvinnliga patienter,

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus.
Ofverliika.re: Olander, K.' O. N.
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: 'I'horell, Axel.
Föreståndarinna: Lilja, Helena.

Patienter fä besökas: söndag, tisdag och torsdag
1/22-1/23.e. m.

SillRessjukhuset Norrtullsgatan 14.
För kvinnliga patienter.

8.tyrelse: gemensam för alla stadens sjukhus.
Ofverläkare: Olander, K. O. N.
Underlä.kare:Rosenström, E.
Redogörare: Thorell Axel. ,
Föreståndarinna: Andersson, Olga.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och torsdag
1/.2-1/23 e. m.

Sj4khem•
Sophiahemmet.

(Valhallavägen.)
, " Sopltialtem'mets råd: "-

Ordförande: B. M. Drottningen.

[3371)
I

Sopl!ialtemrnets stY1'else:
Wall, C. J. A., regeringsråd, ordf.; Langen-

skiöld, Bo K. J., frih., af Kungl. Maj:t
förordnad samt vice ordförande; von Ro-
sen, Ma.ria, född Tamm, grefvinna; Holter-
mann, O., kabinettskammarherre; Hell-
ström, 'Th., professor; Wellin, Bertha,
fröken; Giertz, K. H., dr, lasarettsläkare.

Suppleant: von Hofsten. 1., f. Even, statsfru.
Predikant: Bratt, E. .
Kassaförvaltare: Holtermann. O.
Sekretsrare: Löwenhielm, Carl Axel.
Föreståndarinna: Terserns, Ebba, fröken.
Husläkare: Furstenberg. A., med. dokt.
Kamrerare: Aunell, A., fru, tillf.

Upplysningar.
A. Om sjukhemmet och om sjukes intagning

och vård därstädes
Föreståndarinnans mottagn.vtid kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. 1/, 10Ll/. 1 och 2,1&

-4 e. m.
.Sjukhemmeterbjuder åt sjuka ur skilda samhälls-

klasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem,
där in- och utvärte•• juka kunna blifva intagna och
vårdade. De sjuka vårdas på egenbekostnad af den
läkare de själfva välja. ,

I sjukhemmet emottagas till behandling, så långt
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag,medundan-
tag af dem, Bom kunna vara störande fc;>r öfriga inom
Hemmet befintliga patienter eller som liila ,af så
beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridand",
inom Hemmet kan uppstå,

Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad
i f'6r.kott för tvä veckor, och detta förskott förnyas
vid hvarje ny period af två veckor., '

Den sjuke skall äfven a!lämnaförbtndelseaf ve-
derhäftig person för erläggande af afgiften, Betal-
ningen utgår från och med den,dag plats beviljata
och till dess Hemmet lämnas. dockatt utskrtfnfngs-
dagen, ej räknas, såvida ej den sjuke stannar kvar ~.
å Hemmet efter kl. 12 middagen,dä .äivendenna dag
beräknas. ' .

SE ANNONSER
pA I<ARTAft )OLSSON & ROSENLUND



Öfriga allmänna inrättningar.
man, J.; Rissler, J. G.; Stenhammar,
Ernst; Eklund, Martin.

Öfverläkare: Holmin, Nils, mottager hvard,
kl. 3-4 e. m. David Bagaresgatan 1 ansök-
ningar om intagning på sjukhemmet.

Underläkare: Sundstedt, Jaeob.
Kamrerare: Hermelin, 'I'h., frih. Kontor

Gamla Sjukhemmet, Drottningholmsvägen.
Oppet hvard. kl. 10-2.

Kontorist: Schönmeyr, Frida, fru.
Husmoder: Norrby, Lisa, fröken.

=3371-3379J C.
Betalningsvillkoren äro:

A i enskildt rum 10, 20, 25 kr. pr dag.
B i half-enskildt rum 12-15 kr. pr dag.
a i rum för mera än 2 patienter 10 kr.

pr dag. .
II Afdeln.: A i enskildt rum 14 kr. pr dag.

i halt-ensktldt rum S kr. pr dag.
;o B i rum för 3- S patienter 6 kr. pr dag.

För denna afgift erhålla de sjuka:
Rum, kost och sjukvård. Patienterna debiteras

ror medikaments- och förbandsartiklar i män af för-
brukning. Underläkaren är skyldig att i sjukvården
inom Hemmet tillhandagå och assistera där praktt-
serande läkare. För transporten till och från sjuk.
kuset har den sjuke själf att sörja, Tillfllllig patient,
"om ankommer till Sophiahemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma särskild afgift och
ersätter förbandskostnaderna enligt räkning. Från
Sophiahemmet utskrifven patient, som efteråt fordrar
förbindning å Hemmet, erlägger en krona föl' hvarje
besök.

Båvidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
dant medgifva, må i enskilclt rum intagen patient
tillåtas i sitt rum medtaga en anförvant eller tjä-
nare, och utgår i sådant fall härför en afgift af 3 kr.
Ior bädd och te eller välling på morgonen.

Afdeln:s patienter uti enskildt sjukrum få emot-
taga besök mellan kl. 10f. m.-6 e m.,

uti sjukrum för flere patienter 1-3 och
1/25-6 e. m.

1I Afdeln:. patienter få emottaga besök i sjukrum
r6r flere patienter mellan kl. 2-4 e.
m. samt i enskildt rum kl. 10f. m.-
Ge. m.; i halfenskildt rum 11-1, 2-4.

De ä sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
ställa sig till efterrättelse de tör ordningen därinom
fastställda ordningsregler.

B. Om den privata sjukvården:
Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem

såväl i Btockhölm som landsorten erhållas efter an-
mälan hos föreståndarinnan.

C. Om elever:
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af 31/2 år.
Prospekt erhålles på begäran af föreståndarinnan.

I Afdeln.:
I Afdeln.:

D

D

13373J Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen, Drottningholmsvägon.)

Bestämdt för vård af personer, lidande af lång-
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från huf.
vudstaden och, endast, då utrymmet så medgirvar l

frän andra orter.
Patienter intagas å såväl friplatser som mot betal·

ning.
Afgiften är:

i gamla hemmet r 5: 00 pr dag för allmänt rum,
S: 00 D för 2·sängsruin,

11:00 » för enskildt rum,
S:00 D för 2· och 3-sängsrum.

13:00 D för enskildt rum.
Patienterna äSlarätt att mottaga besök under tide.,

mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan-
tag af måltidstimmarna kl. 1-3.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, Ko G.
Vice ordförande: Höglund, Otto M.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Lindqvist, Erik.
Läkareledarnot : Sjögren, Tage.
Ledamöter: Alrutz, A. O.; Björklund, E.

O. J.; Wrorn, Jonas; Dahlberg, A. E.i Äker.

:l nya hemmet:

JÖNKOPINGS

[3375J Röda korsets sjukhem.
(Kammakaregatan 66, 1 o. 2 tr.: 1 tro tlf
5255; norr 7612; 2 tro tlf 96 63, norr 16707.)

Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti-
dens fordringar ordnadt hem, där in- och utvärtes
sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjnka
vårdas på egen bekostnad af den läkare, de själfva
välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så
långt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af
alla slag med undantag af dem, som kunna vara
störande för öfriga inom hemmet befintliga patien ..
ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara
för smittas spridande inom hemmet kan uppstå.

Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvårdsafgift
i förskott för 2 veckor, hvilket förskott förnyas vid
hvarje ny period af 2 veckor. Förbindelse af ve-
derhäftig person för alla omkostnader i och för
den sjuke skall äfven a:B.ämnas vid ankomsten till
sjukhemmet. Betalningen utgår från och med den
dag plats beviljats och till dess sjukhemmet lämnas.

Betalningsvillkoren äro:
Enskildt rum kr. 15117, 19för dygn.
Rum för 2 pers. kr. 11 för dygn.

För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost
och sjukvård, men debiteras särskild't för medtka-
menter, förbandsartiklar, vin m. m.

Tillfallig patient, som ankommer till sjukhem-
mit för att undergå operation eller behandling, er-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

För transport till och från sjukhemmet har den
sjuke själf att sörja.

De å sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
att ställa sig till efterrättelse de för ordningen där-
inom fastställda regler.

.Anmälfion om rum och operationer göres hos töre-
st&indarinnan3 tre Tlf 19:2, norr 8186.

[3378J Hemmet för lupussjuka.
(Mariedal, Igeldamsgatan, K.).

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag för
att bereda ett hem åt lupuspatienter under den tid,
då de måste vistas i Stockholm för sjukhusbe-
handling.
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.:

Hellsten, Fr~ sjukhuskommissarie, kassa-
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken;
Schaumann, J., doktor; Kempe, Eva, fru.

Föreståndarinna: Rydström, Anna.

[3379J Stockholms Konvalescenthem.
(Södertörns villastad.)

Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O.,
kassaförv.; Sebardt, Carl, hemmets läkare;
Borg, Oskar; Reuterskiöld, Lotten, fröken;
Herzog, Edith, fröken.

Föreståndarinna: Lindberg, Lotten, fröken.
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\
, ' , ,'.,7. Sjuk- och hälsovården. [3382-3397]

[3382} Aktiebolilget Sana\orievård. Ledamöter: Smerling, G. W.j Lennmalm
Syfte: lungsotens bekämpande. Har till K. G. F.; Sederholm, E. j v: Dardel, F. E. k.

d~~a.'ändamål uppfört ett' första klassens Föreståndare: Wide A. G. ,
lalllltoriufn åegendomen Romanäs, adress Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lund.'
Romanås: Adre'ss i Si:ocltliolmBankirfirman berg, Karl A. 'R,
C. G. Cervin.' ( --- \
":r Styrelse : ordförande: Alexanderson, A., [3394] Institutet för. Kvinnliga
bankir, IWadstein; E., med. dr; von Bahr, Läkareassistenter.
Julia, fröken; Cervin, Alice, f. Dickson, fru; Nytorgsgatan 23 A. Tlf21132. ,
von Rosen, 'Ä., med. Iic., bolagets öfverläkare Föreståndare: Med. Dr. C. A. Oberg; f. d..
och verkst. direktör. Provinsialläkare. "

Suppleanter: Rissler,: J., med. dr; Lund- Chefsassistent: Ester Morelius, Gymnastik:
berg, Mathilda, med, lic.; Herlits. Karl, v. direktör: .
häradshöfd.ing. Assistenter: Anna Janzon, sjuksköterska:

I Frida Kindlund, läkareassistent: Celin
Magnusson, läkareassistent: Lisa Johans-
son, läkareassistent; Wera Ponton, gym-
nastikdirektör; Elsa Lindquist, gymnll-
stikdirektör; Elsa Hedström, gymnastik-
direktör; Ellen Nyberg) ex. sjukgymnallt;
Marianne Kaiser, ex. sjukgymnast; Karin
Lidström, gyrnnaatikdirektör, Svea J erdön,
gymnastikdirektör." , .

[3391] SlIbbatsbergs brunnslasarett.
Direktionens ordförande: Wachtmeister, H.

grefve. '
Xass'aförvaltare:Smerling, C. O.
Brunnsintendent: Schager, W.
Kamrerare: Weidenhielm, A.
Sek!etera~e: w:olfbrandt,ooE. G.tPastor. [3397] Saltsjöbadens Badhotell (Sana-
Öfnga direktionsledamöter. agergren, J, torium).
"E,; Eklund, M.; Rosenström, A. M. ('/s timmes väg fr. Stockholm.)

" . Sanatorium för behandling med alla .for-
(3393] mer af bad, gymnastik, massage, elektricitet

~ymnastiskt-Ortopediska Institutet. högsolsbehandling, finsenbad m. m~ Speciellt
(Mästersamuelsg. 101.) tör hjärtsjuka, nervsjuka, reumatiska, ID$Lg·'

. " Direktion: och tarmsjuka sam~ konvalescenter.. Öfver·'
Ordföran~e: Berg, J. V. läkare: dr O. F. Åberg. ,

[33~3], Solna, Sjukhem.
" (Vårdanstalt för 'sinuessjuka.)

Solna sjukhems styrelse': Marcus, Karl;
Nordgren, R.; Holmgren, E.; Marcus, M.;

. Jacoblllus, H. C. j Hirsch, Fr.; Marcus,
He,nry.

Suppleanter: Lidin, E. O.; Jungner, Hj.
Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare:
. Marcus, Henry, med. doktor, professor.
Underläkare: Marcus, Herbert, med. kand.
Konsultationstid:· hvardagar 12-1.
Besökstid: dag).igen 11~1. .
Telefontid: dagl. 12-1. Sundbyberg 70.
Post- och' tel-adress: Solna sjukhem, Sund-

byberg.

Hälsovird.
[3387]' Sto,ckholms badhusaktiebolag.
(Sturegatan 4.) Styrelse: Prsstadius, Otto;
Nycander,Osc!!'r; Frie.w,Hjalmar; 'I)erneld.
John, verkst. dir.; kamrerare: Thonen, D. E.

[33 95~) Doktor Aug. Karsten. Medi.cins~t
Elektricitets-, Ljus- och Röntgeninstitut.

Kungsg. 60; tlf 7306, Norr 14828. '
Se annons å vidstående kartong.

'---
[33 95b] Zanders Medikomekaniska gymna-

stikinstitut.
(Birgerjarlsg. 23, tlf 5906, Norr 4~ 22;) ,

Likare: dr Emil Zander (förest.): dr, Alfr.
Berghel; dr Axel Hellstenius. '

[33 95 d] Doktor Elin Beckmans Hetlufti-
. institut.

Barnhusg. 12; tlf Brunkeb. 105 52, 4552.

[3395e] Doktor T. Amundsona Diater-mi-
o. Solinatitut.

Strandvägen 1; tlf 71600, Norr 20282.:
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